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Warszawa' Ż5 czetwca 2018 roku

RZECZPOSPOLITA POLSKA
Rzecznik Praw Dziecka
Marek Michalak
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Pan
Łukasz Szumowski

Minister Zdrowia
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czerwca 20l8 r. została opublikowana informacja o wynikach kontroli dotyczącej

opieki zdrowotnej nad dziećmi

i

młodzieŻą w wieku szkolnyml, przeprowadzonej pÍzez

Najwyzszą Izbę Kontroli. Wnioski z tej kontľoli budzą niepokój i są następujące:

l.

Funkcjonujqcy obecnie v) Polsce System opieki zdľowotnej nad uczniami,
szczegóĺnie v, ząkľesie profilaktyki, nie gv,arantuje bezpieczeństwcl zdrowotnego

o

tej populacji. Świadczy
z pr o b ĺe mami zdr ow

2.

]ýigylystarczajqca

o

tym zwiększajqca Się ĺiczba dzieci

i

młodziezy

tnymi.

jest liczba personelu medycznego opiekujqcego się dziećmi

i młodziezq w v,ieku szkolnym. Utrudnia to zapewnienie róu,nego dostępt'l do
ĺeczenicl oraz wydĺużcłczas oczekiwania ną nie.

3.

Struktura wiekowa kadľy medycznej ma tendencję wzľostową - duży odsetek
personelu w wieku powyżej 60 lat. Duzy odsetek lekarzy po 60 roku życia jest
takze v,śľódspecjalistów clziecięcych. Szczególnie źle pod tym względe7n y,yglc1dcl

sytuacja w trzech specjalizacjach - chiľuľgii dziecięcej (ponad 39 proc. lekarzy po
ő0 roku życia), neuľologii dziecięcej (39 pľoc.), otolaryngologii dziecięcej (bĺisko
37 proc.).

4.

Pľoblemem jest takze ľozpľoszenie opieki zdrowotnej nad uczniąmi. Jest ona

sprowowąna przez ľózne podmioĘ, które często nie v,spółprącujq ze sobq.
I

Informacja
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Ncl 1lľz1łkłudbľclk było przepłyu,tl inJ'ormucji pomiędzy ĺekclrzem POZ,
a pielęgniarkq ĺub higienistkc1 szkolnc1 m.in. v, zclkľesie v,ykonclnych

badclń

bilclnsov,ych, obowiqzkowych szczepień ochľonnych orąz testólll pľzesiewowych.

Syttłacjcl taka uniemozĺiwicl zapev,nienie spóinej

i

kompleksowej opieki nad

uczntem.

5. Nie ma spójnego Systemu monitorowania i nadzoru nad sposobem Sprawowania
opieki nad dzieć,mi i młodzieŻą' j"j efektami' dostępnościąświadczeń
gwarantowanych oľaz jakoŚcią usług zdrowotnych.

6. Nie

ma wskaŹnikiw określających pożądanąliczbę kadry medycznej opiekującej

się dziećmi i młodzieżąw wieku szkolnym w odniesieniu do wielkości populacji.

Nie można zatem rzetelnie ocenić, czy liczba specjalistów w poszczególnych
dziedzinachjest wystarczająca w stosunku do potrzeb.

7. Z roku ną rok rośnieliczba osób
W 2017

uchylajqcych się od obou,iqzku szczepień.

r. było ich ponad 30 tys., czyli o 30 proc. więcej niŻ w 20I6 r. od 20I3

r.

do 20]7 ľ. liczbą ludzi odmawiajqca obowiqzkowych szczepień wzrosła o ponad
305

proc.2

W ocenie Rzecznika Pľaw Dziecka inťormacje te wyľaźnie wskazują jak wiele działan

i

pracy naleŻy niezwłocznie podjąć w celu zapewnienia dzieciom

i

młodzieży w wieku

szkolnym właściwejjakościopieki zdľowotnej. CzęśĆ,z tych działan z pewnością będzie
działaniami długofalowymi, wymagającymi zaangaŻowania uczęstników całego systemu
ochrony zdrowia oraz innych podmiotów i oľganów administracji rządowej/samorządowej'

i

W pełni zgadzam się z wnioskiem NIK, że na pľoblematykę zdrowia dzieci

młodzieŻy

wpływa przecieŻ nie tylko polityka zdrowotna a|e teŻ obszaľy będące we właŚciwości innych

resortów czy organów administľacji rządowej oraz samorządowej (takie

jak

oświata,

wychowanie, środowisko itp') a|ę teŻ indywidualne działania roďziny, osób sprawujących
opiekę nad dziećmi' Niezaleznie jednak od powyższego nie sposób nie dostrzec trafności

wniosków dotyczących zidentyfikowanych pÍZez NIK problemów

w opiece

dedykowanej populacj i pediatľycznej.

2

Pkt 1-7 https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/opieka-zdrowotna-nad-dziecmi-i-mlodzieza.html

2

zdrowotnej

NIK opracowała następujące wnioski dotyczące działan Ministľa Zdľowru na rzecz
zapewniania kompleksowej i systemaýcznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą w wieku
szkolnym:

l)

przeanalizowanie funkcjonowania systemu opieki nad dziećmi

szkolnym, mając na uwadze zapewnienie kompleksowej

i

i młodzieżą w wieku

skooľdynowanej opieki

w zakľesie pľomocji zdrowia, profilaktyki orazlęczenia i ľehabilitacji;

2) zapewnienie Systemu monitoľowania i nadzoru nad oľganizacją i

sposobem

spľawowania opieki zdrowotnej nad uczniami. w szczegő|ności opieki profilaktycznej,

jej efektami, dostępnościąświadczen gwarantowanych otaz jakością świadczonych
usług zdrowotnych na poziomie regionalnym;

3) opracowanie wskaŹników okĺeślającychniezbędną liczbę kadľy medycznej
sprawującej opiekę zdľowotną nad dziećmi i młodzieżąw wieku szkolnym; podjęcie

skutecznych działan w celu zapewnienia odpowiedniej liczby lekarzy specjalistów
w dziecięcych dziedzinach medycyny

na podstawie opracowanych wskaŹników,

w szczególności na terenach wiejskich

i

mniejszych miast' poprzez umozliwienie

specjalizowania się w tym zakĺesie oraz stworzenie specjalistom odpowiednich zachęt
do podejmowania pľacy na tych terenach;

4) podjęcie skutecznych działań na Ízecz zapewnienia odpowiedniej liczby pielęgniaľek
w szkołach, w celu objęcia opieką uczniów w wymiarze czasu pľacy pľopoľcjonalnym
do planu godzin lekcyjnych;

5) okľeśleniew drodze rozporządzenia standardów organizacyjnych

postępowania

w profilaktycznej opiece zdľowotnej nad uczniami' w celu zapewnienia odpowiedniej

jakościświadczeń opieki zdrowotnej

6) opracowanie,

w

z

porozumieniu

;

Ministrem Edukacji Naľodowej' standardów

funkcjonowania gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach dla każdego poziomu

edukacyjnego, niezbędnych

dla

profi laktycznej opieki zdrowotnej

zapewnienia każdemu uczniowi optymalnej

;

7) gromadzenie danych, w ľamach statystyki publicznej, o wykonanych
profilaktyki stomatologicznej oraz stanie zdrowia jamy ustnej dzieci

i

badaniach

młodzieŻy

w wieku szkolnym, co pozwoli m.in. na dokonywanie oceny stopnia zaawansowania

próchnicy i przeciwdziałanie temu zjawisku.

3

8) zintensyfikowanie prac nad ustawą o opiece zdľowotnej nad uczniami
względzie

NIK wyraŻa wątpliwości co do realnościterminu

- w tym
wejŚcia w Życie

przepisów ustawy o opiece zdľowotnej ncld uczniąmi (wyznaczony na 1 wľześnia
2OI7 r.).3

Wiele

z

povĺyŻszych wniosków stanowiło przedmiot wystąpień Rzecznika Praw

Dziecka do Ministra Zdrowia,

w

szczególności w temacie zasobów kadrowych zawodów

medycznych sprawujących opiekę zdľowotną nad dziećmi
standaľdów dotyczących opieki zdrowotnej nad dziećmi

i

i

młodzieŻą, opľacowania

młodzieŻą,polepszenia dostępu

do opieki stomatologicznej.

Mając na uwadze powyŻsze, na podstawie art. lOa i aľt' 10 ust. I pkt2 ustawy zdnia

6 stycznia 2000 ľ. o Rzeczniku Pľaw Dziecka (Dz. U. z 2017 r' poz. 922), zwracam się
o szczegőłowe odniesienie się do wyników kontroli NIK w ww. obszarze wÍaz Ze
wskazaniem działafi podejmowanych oraz planowanych przez Ministra Zdrowia

w

celu

zmniejszania lub niwelowania pľoblemów w Sprawowaniu opieki zdrowotnej nad dziećmi

í mŁodzieżą w wieku szkolnym.
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